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De mysterieuze vondst van een

korhoen bij de Tafelbergheide

Al jaren hopen we collectief dat ooit het korhoen, het symbool van onze

vogelwerkgroep, terug zal keren naar de Gooise heidevelden. Het zit er absoluut

niet in, maar soms gebeuren er toch dingen die je als vogelaar aan het denken

zetten.

Anco Driessen

Het was mij direct duidelijk dat

het geen fazant was, omdat hij

donkerderwas en meer ge-

streept op de borst. Na een vo-

gelgids te hebben geraadpleegd
kwam ik tot de conclusie dat het

een korhoenhen (vrouwtje dus)

moest zijn. Nadat ik de vogel
aan Dick Jonkers had laten zien,

bleek mijn conclusie juist.

Ik heb het korhoen voor revalida-

tie overgebracht naar het vogel-
asiel te Naarden.

Misschien is er iemand binnen

onze vogelwerkgroep die de

aanwezigheid van dit exemplaar

in Huizen, ver van de bekende

leefgebieden, kan verklaren.

Verder viel mij op dat de vogel-

gids van Peterson (1955) de vo-

gel de Latijnse naam Lyrurus

Tetrix meegaf, terwijl de moder-

nere gidsen zoals de Lars Jons-

son de naam Tetrao Tetrix ver-

melden. Wat is hiervan de re-

den? Reacties graag in de Kor-

haan.

Bij het sluitenvan deze Korhaan

verbleef het korhoen nogaltijd in

het vogelasiel. Haar gezondheid

is inmiddels goed, maar het dier

heeft een wond aan een poot die

dermateernstig is, dat opnieuw

vrijlaten in de natuur er waar-

schijnlijk niet in zit. Waar de vo-

gel vandaan kwam blijft nog een

mysterie. Ontsnapt uit een vo-

lière? Ligt niet voor de hand. Het

houden van deze vogels is ver-

boden. Afkomstig van één van

de laatste broedkolonies, bijvoor-
beeld bij Nijverdal? Zou kunnen,

maar het dier was ongeringd,

dus ook dat valt niet met zeker-

heid vast te stellen. Beheerder

Frank van de Woord van het

vogelasiel liet de vogel zien in

een televisieprogramma van

SBS-6. Direct daarna kreeg hij
vele reacties. In de volgende

Korhaan zal hij ons melden hoe

het onze beroemdekorhoen ver-

gaan is.

Redactie

Bij mijn werkzaamheden bij de

politie Gooi en Vechtstreek

maak ik nogal eens wat mee,

dat je als vogelaar bezighoudt.

Op maandag 3 februari 1997

meldde iemand uit Huizen, dat

hij thuis een gewonde vogel had

die hij graag kwijt wilde.

Deze vogel had hij tijdens het

uitlaten van zijn hond gevonden

in een bosperceel grenzend aan

de Tafelbergheide in Huizen.

Wanneer een collega even later

met de gewonde vogel het poli-

tiebureau komt binnenlopen kan

ik, nieuwsgierig als ik ben wan-

neer het om vogels gaat, het niet

nalaten even in de doos te kij-
ken. In de doos zit een hoen-

derachtige vogel, ongeveer ter

grootte van een fazante(n)hen.
Het diertje was nogal verzwakt

en had volgens de vinder vast-

gevroren gezeten aan een hoe-

veelheid bladeren.

Korhaan Tekening: Ronald Sinoo


